
Τήν Κυριακή 18 Μαρτίου 2018,
θά τελεσθεῖ στήν Ἱερά Μονή Νέου
Στουδίου, στόν Αὐλώνα, Ἀττικῆς,
τό πενταετές µνηµόσυνο τοῦ ἀγα-
πηµένου πνευµατικοῦ µας πατέρα
Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Κυροῦ Νι-
κοδήµου.

Θά ἔχουµε τήν εὐκαιρία νά
προσκυνήσουµε στόν τάφο του, νά
προσφέρουµε τήν Θεία Εὐχαρι-
στία γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς
του, καί νά ζητήσουµε τήν ἅγια
εὐχή του γιά τήν προσωπική πο-
ρεία τοῦ καθενός µας, ἀλλά καί
γιά τήν πορεία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκ-
κλησίας. Γι’ αὐτήν πού εἶχε τόσο
πονέσει καί τόσο ἀγωνιστεῖ.
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Στίς 30 ∆εκεµβρίου 2017 µιά ξε-χωριστή ἐπισκοπική µορφή ἐξε-δήµησε πρός τόν Κύριο. Ὁ µητρο-πολίτης Εὐρίπου Βασίλειος.Πέρασε τά παιδικά του χρόνιαστό Ἀγρίνιο µέσα στήν ἁγνότητακαί καθαρότητα καί ποτίστηκε ἀπόµικρό παιδί µέ τά νάµατα τῆς ὀρθό-δοξης πίστης µας. Εὐεργετήθηκεἀπό τόν Θεό νά ἔχει πνευµατικούςδιδασκάλους µεγάλες προσωπικό-τητες πού τόν καιρό ἐκεῖνο ἔσπερ-ναν τό λόγο τοῦ Θεοῦ στίς καρδιές

τῶν ἀνθρώπων καί κυρίως τῶν νέ-ων.Πολύ νωρίς προσέβλεψε πρόςτήν ἐν Χριστῷ ἀφιέρωση καί τήν ἱε-ρωσύνη µέ πόθο ψυχῆς ἀλλά καίµέ φόβο Θεοῦ µπρός στά µείζοναµυστήρια. Ὁ πόθος τῆς ψυχῆς τουγιά προσφορά, διακονία καί ἱερα-ποστολή µέσα στό σῶµα τῆς Ἐκ-κλησίας ἐκπληρώθηκε στά πλαίσιατῆς µεγίστης ἱεραποστολικῆς προσ-πάθειας τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, τῆςἀδελφότητας θεολόγων ΖΩΗ. Σπού-
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δασε θεολογία, ἔγινε ἀδελφός τῆςΖΩΗΣ, ἐκπαιδεύτηκε συστηµατικάστήν προσφορά τοῦ λόγου τοῦ Θε -οῦ στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων. Καίἦρθε ἡ στιγµή πού ἔγινε ἱερέας τοῦΘεοῦ τοῦ Ὑψίστου, νά ἱερουργεῖ τόΣῶµα καί τό Αἷµα τοῦ Κυρίου καίνά Τό προσφέρει στούς πιστούς«εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν καί εἰς ζωήναἰώνιον». Καί νά ἱερουργεῖ καί τόµυστήριο τῆς σωτηρίας στίς ψυχέςτῶν ἀνθρώπων, πλησιάζοντάς τεςἁπλά, ταπεινά, µέ ἐνδιαφέρον καίθερµότητα καί τρέφοντάς τες µέτόν λόγο τοῦ Θεοῦ.Μέ πολλή ἄνεση ψυχική καί εὐ -χαρίστηση βρέθηκε, ἀπεσταλµένοςἀπό τήν ΖΩΗ, νά διακονεῖ ὡς ἱερο -κή ρυκας τῆς µητροπόλεως Κερκύ -ρας. Εἶχε πολλές ἀναµνήσεις καίπολλές ἐµπειρίες πνευµατικές ἀπότά χρόνια ἐκεῖνα τοῦ ἐνθουσιασµοῦκαί τῆς προσφορᾶς πρός τό σῶµατῆς Ἐκκλησίας.Ἡ ἀνάδειξη τοῦ Ἱερωνύµου Κο -τσώνη ὡς Ἀρ χι  επισκόπου Ἀθηνῶνἔµε λ λε νά ἀλλάξει ριζικά τή ζωήτου. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῶν ἀποστο -λι κῶν ὁραµατισµῶν προσπαθοῦσε,σάν τόν Μεγάλο Ψαρά, τόν ἸησοῦΧρι στό, νά ἁλιεύσει τούς διακόνουςτῆς Ἐκκλησίας. Ἔστρεψε λοιπόντήν προσοχή του στόν εὐλαβῆ πρε-σβύτερο Βασίλειο. ∆ιέκρινε τόν δυ -ναµισµό, τήν ἀκεραιότητα, τήν εὐ -θύ τητα, τήν ὀξυδέρκεια καί τήν εἰ -λικρίνειά του καί τόν ἐξέλεξε βο-ηθό ἐπίσκοπο Εὐρίπου ἀναθέτον-τάς του διπλῆ ἀποστολή: νά εἶναι

ἡγού   µενος τῆς Μονῆς Πετράκη καίὑπεύθυνος τοῦ ἰδιαιτέ ρου Γρα -φείου του, θέση ἰδιαίτερα νευραλ -γική πού ἀπαιτοῦσε πρόσωπο ἀπό -λυτης ἐµπιστοσύνης.Καί οἱ δυό θέσεις πού τοῦ ἀνα-τέθηκαν, παρ’ ὅλον ὅτι διήρκεσανλίγα µόνο χρόνια, σηµάδεψαν ὅλητή ζωή του: -Ὡς ὑπεύθυνος τοῦ ἰδιαιτέρουΓραφείου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱε -ρω νύµου εἶχε τήν εὐλογία νά ζήσειἀπό πάρα πολύ κοντά, ὅσο λίγοιἄνθρωποι, αὐτή τήν ἡγετική µορφήτῆς Ἐκκλησίας. Ἔζησε τίς ἀγωνίεςτου, τούς κόπους του, τά ὁράµατάτου, τίς σοβαρές ἐµπλοκές καί τάἐµπόδια πού προέκυπταν στήν ἀνέ -λιξη τοῦ ποιµαντικοῦ ἔργου του.Ἦρθε σέ ἐπαφή µέ τόν βρώµικοπόλεµο καί τή λάσπη πού προσ πά -θησαν νά ρίξουν στό πρόσωπό τουἀπό µέσα καί ἀπ’ ἔξω ἀπό τόν πε-ρίβολο τῆς Ἐκκλησίας. Χάρηκε τήνχαρισµατική του µορφή, τήν ἀνι-διοτέλειά του, τήν ἀφιλαργυρίατου, τήν ἐργατικότητά του, πούπρα γµατικά ἐξόντωνε καθένα πούθά ἤθελε νά ἀκολουθήσει τούς ρυθ-µούς του καί νά σταθεῖ στό πλευρότου βοηθός του. Ἦταν τόσα πολλάκαί τόσο µεγάλα τά ἐρεθίσµατα πούπροσέλαβε ἀπό αὐτή τήν παρουσίαστό πλευ ρό του πού τόν ἄφησανἐκστατικό. Στεκόταν µέ δέος µπρόςστόν Ἀρχι επίσκοπο, τόν ποιµέναπού προσ φέρεται ὁλοκληρωτικάγιά τά πρόβατά του, πού θυσιάζειτήν ἴδια τή ζωή του ὑπέρ τῶν προ-
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βάτων κατά τό πρότυπο τοῦ Μεγά-λου Ἀρχιερέα Χριστοῦ.  Νά γιατί ὁ ἐπίσκοπος Εὐρίπουδέν δέχθηκε ποτέ τόν πόλεµο λά -σπης κατά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱε -ρωνύµου πού ξέσπασε τά ἑπόµεναχρόνια µετά τήν παραίτηση τοῦ Ἱε-ρωνύµου ἀπό τήν Ἀρχιεπισκοπή.∆έν ἄφηνε ποτέ ἕνα ψέµα, µιά συ -κο φαντία, µιά παραπληροφόρησηδηµοσιευµένη στόν κοσµικό καί ἐκ -κλησιαστικό τύπο, σχετικά µέ τόνἈρχιεπίσκοπο Ἱερώνυµο, ἀναπάν-τητα, χωρίς νά τά σχολιάσει καί νάτά στιγµατίσει. Ἀπαντοῦσε πάνταµέ ἐπαρκῆ τε κµηρίωση, εὐθύ καίἐλεγκτικό λόγο πρός τούς συκο -φάντες πού προσπαθοῦσαν νά σπι -λώσουν τό πρόσωπο ἑνός ἁγίουἈρχιεπισκόπου, τοῦ Ἱερώνυµου.Ἀξίζει ὁ ἱστορικός τοῦ µέλλοντοςνά συλλέξει ὅλες αὐτές τίς ἀπαν -τήσεις πού ἀποκαθι στοῦν τήν ἀλή -θεια γιά τόν Ἱερώνυµο.-Καί ἡ ἰδιότητά του ὡς ἡγουµέ-νου σηµάδεψε τήν µετέπειτα ζωήτου. Ὅταν µετά τήν παραίτηση τοῦἹερωνύµου, παροπλίστηκε ἀπό τήνδιάδοχη κατάσταση, ἐκεῖνος δέν τόἔβαλε κάτω. Κάθε πρωί, γιά ὁλό -κλη ρες δεκαετίες, στίς ἕξι τό πρωίβρισκόταν στή Μονή Πετράκη γιάτήν καθηµερινή ἀκολουθία (Με-σονυκτικό-Ὄρθρο) καί τή Θεία Λει-τουργία. Ὅταν µάλιστα ἄρχισε καίµεταδιδόταν ἡ ἀκολουθία ἀπό τόνΡαδιοφωνικό Σταθµό τῆς Ἐκκλη -σί ας, ὅποιος ἄνοιγε τόν σταθµό στίς6 π.µ., µέ τό «Εὐλογητός ὁ Θεός...»

ἄκουγε τήν φωνή τοῦ Εὐρίπου νάλέει τό Ἀµήν. «Μᾶς συγκινεῖ πολύἍγιε Εὐρίπου» τοῦ ἔλεγε ἀγαπητόςἀδελφός «τό πρωί πού ἐµεῖς ξεκι -νᾶµε γιά τήν ἐργασία µας, γεµᾶτοιµέ τίς µέριµνες τίς βιοτικές, νά σᾶςἀκοῦµε στήν Μονή νά εὔχεστε γιάὅλους µας». Ἡ µετοχή στίς ἀκο -λουθίες τῆς Ἐκκλησίας µας, ἀκόµακι ὅταν, πιό ἐµπερίστατος πλέον,δέν µποροῦσε νά παρίσταται, συνέ -χισε σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆςτου. Τό ραδιοφωνάκι ἦταν πάνταἀνοικτό στό σταθµό τῆς Ἐκκλησί -ας. Ἡ προσευχή ἦταν ἡ καθηµερινήτροφή τῆς ψυχῆς του.Καί κάτι ἀκόµα ἀξιοπρόσεκτο.Ὅσο οἱ σωµατικές δυνάµεις του τόἐπιτρέπανε, ἦταν ὁ τακτικός ἐπι -σκέπτης τῶν ἀρρώστων. Τό φάσµατῶν γνωστῶν του ἦταν εὐρύτατο.Ὁποι ο δήποτε λοιπόν πρόσωπο φί -λου ἤ ἐχθροῦ, προσώπου συνδεδε-µένου µαζί του µέ πνευµατικούς δε-σµούς ἤ ἄλλου πού ἐπικοινωνοῦσε,χωρίς νά ὑπάρχει ὁ ἴδιος δεσµός,τόν εὕρι σκε τή δύσκολη στιγµή τοῦπόνου καί τῆς ἀρρώστιας συµπα -ραστάτη. Καµµιά διάκριση δέν ἔκα-νε τήν ὥρα τοῦ πόνου. Ἐπισκεπτό-ταν µέ τήν ἴδια θερµότητα καί ἀγά -πη καί τόν ἀγαπητό ἀδελφό καί τόνἀποξενωµένο συνεργάτη ἀκόµα καίτόν ἐχθρό. Πόση παρηγορία καίσυγ  κίνηση δέ σκόρπισε σέ ἑκατον -τάδες ἀνθρώ πους πού δέχθηκαντήν ἀγαπητική παρουσία τοῦ ἐπι -σκόπου τήν δύ σκολη στιγµή τῆς ἀρ -ρώστιας;
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Κατά τή Θεία Λειτουργία ἦτανπάν τα σοβαρός, λιτός καί σύν το -µος. Μέ σύντοµο ἐπίσης ἀλλά περι -εκτικό λόγο στό κήρυγµά του κατ -όρθωνε νά µεταδόσει ἕνα δυνατόµήνυµα µέ λί γες χτυπητές λέξειςστίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων.∆έν θά εἴχαµε µιά πραγµατικήεἰκόνα γιά τόν Εὐρίπου Βασίλειοἄν δέ λέγαµε καί ἕνα ἀκόµα χαρα -κτηριστικό τῆς προσωπικότητάςτου. Λίγοι ἄνθρωποι, σάν τόν Εὐ -ρίπου Βασίλειο πονοῦσαν τόσο γιάτίς πληγές στό σῶµα τῆς Ἐκκλη -σίας. Μέ τό ὀξυδερκές του µάτι δι-έκρινε µέ εὐκολία τίς ἐκκλησιαστι-κές ἐκτροπές πού προκλήθηκανἀπό ἐπισκόπους πού σκανδάλιζανµέ ποικίλους τρόπους τό πλήρωµατῶν πιστῶν. Στό θέµα τῆς ἐκθρο -νίσεως τῶν 12 µητροπολιτῶν το-ποθετήθηκε ἐξ ἀρχῆς. Στιγµάτισετό γεγονός ἐπισηµαίνοντας καί τόµέγεθος τῆς ἀντικανονικότητος τῆςκινήσεως αὐτῆς ἀλλά καί τόν κίν -δυνο τῆς αὐθαιρεσίας µέσα στόνπερίβολο τῆς Ἐκκλησίας. Στάθηκεστό πλευρό τῶν διωχθέντων µητρο -πολιτῶν ὅσο κανείς ἄλλος. Ἀγάπη -σε πολύ καί τόν ἄλλο µεγάλο ἀγω-νιστή µητροπολίτη Ἀττικῆς καί Με-γαρίδος Νικόδηµο καί στάθηκε στόπλευρό του. Μεγάλη ἦταν ἡ λύπητου καί σφοδρή ἡ ἀγανάκτησή τουὅταν ἐπιτελικές ἐκκλησιαστικέςθέ σεις ἐπανδρώνονταν µέ ἀναξίουςκληρικούς πού ἔπρεπε καί ἀπό αὐτήτήν ἱερωσύνη νά εἶχαν ἀποτραβη -χτεῖ µέ τόν προκλητικά ἀκόλαστό

τους βίο. Ἕνας ἐπίσκοπος πρέπεινά µπορεῖ νά διακρίνει τίς πληγέςτοῦ σώµατος τῆς Ἐκκλησί ας καί νάπονάει γι’ αὐτές καί νά ἀγωνίζεταιγιά τήν θεραπεία τοῦ σώ µατος. Καίαὐτό τό ἔκανε ὁ Εὐρίπου Βασίλει-ος. Τελειώνοντας νά ξεκαθαρίσουµεκάτι. Ὁ ἔλεγχος γιά τά κακῶς κείµε-να δέν µετέτρεψε τόν δυναµικό ἐπί -σκοπο σέ ψυχονευρωτικό καί περι -θωριακό ἄτοµο. Ὅποιος πλησίαζετόν Εὐρίπου Βασίλειο ἔβλεπε τόνἤπιο, συγκαταβατικό, ἥρεµο ἄν -θρω πο µέ τό διεισδυτικό µάτι καίτήν ἀγαθή καρδιά πού κέρδιζε τήνἐµπιστοσύνη ὅποιου ἐρχόταν σέἐπαφή µαζί του. Μέσα σ’ αὐτή τήγαλήνη καί τήν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦστήν καρδιά του πέρασε καί τά τε-λευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του στήνἰδιαίτερη πατρίδα του, διακονούµε-νος ἀπό τόν ἀδελφό του. Ἄς εἶναιαἰωνία ἡ µνήµη του. Κι ἄς ἔχουµεὅλοι τήν εὐχή του. Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης  
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Μέ δυσκολία ψυχική ἐπανέρχο-
µαι ἀκόµα µιά φορά γιά νά

ἀναφερθῶ σέ ἕνα ἀκόµα σκάνδα-
λο, οἰκονοµικό τή φορά αὐτή, τοῦ
ἐπισκόπου πού τόλµησε δυό φο-
ρές νά εἰσορµήσει σέ µητροπόλεις
µή κανονικά κενωµένες (Ζάκυνθο-
Ἀττική), τοῦ Παντελεήµονα Μπεζε -
νίτη. Σκοπός τῶν παρακάτω, πού
ἀναλυτικά θά ἐκτεθοῦν, δέν εἶναι ἡ
µετά θάνατον διαπόµπευση τοῦ
ἐπισκόπου αὐτοῦ. Χρέος µας γιά
τούς ἐν Χριστῷ κεκοιµηµένους ἀδελ-
φούς µας πάντοτε εἶναι νά προσ -
ευχόµαστε µέ ἀγάπη γιά τήν ἀνά-
παυση τᾹς ψυχᾹς τους, ἀκόµα καί
γι’ αὐτούς πού παρεκτράπηκαν
στήν ἐπίγεια ζωή τους. Εὐχόµαστε
γι’ αὐτούς µέ τήν ἐλπίδα ὅτι πρό
τοῦ τέλους εἶπαν τό «ἥµαρτον» καί
ἐπικαλούµαστε τό Μέγα ἔλεος τοῦ
Κυρίου µας. Ἡ ἐπαναφορά στήν
ἐνθύµησή µας τῶν γεγονότων πού
συνέβησαν ἀποσκοπεῖ στό νά κα-
ταδειχθεῖ σαφῶς ὅτι καί σέ ἕνα ἀκό-

µα σκάνδαλο µεγατόνων, τήν ἰδιο-
ποίηση ἀπό τόν Παντελεήµονα µε-
γάλων χρηµατικῶν ποσῶν ἀπό τή
Μονή τοῦ Ἁγίου Ἐφραίµ, ἡ διοίκηση
τᾹς Ἐκκλησίας παρέµεινε ἁπλός
πα ρατηρητής. ∆εκαετία καί πλέον
σερνόταν στά πολιτικά δικαστήρια
καί στά Μέσα ΜαζικᾹς Ἐνηµέρω-
σης τό σκάνδαλο αὐτό καί ἡ διοί -
κηση τᾹς Ἐκκλησίας παρέµενε ἀµέ-
τοχη στίς ἐξελίξεις. ∆έν ἐπενέβη
ἀπό τήν ἀρχή νά ἀνακαλύψει τόν
αἴτιο, νά τόν τιµωρήσει ὅπως οἱ Κα -
νόνες ὁρίζουν. Νά δείξει δηλαδή µέ
τόν τρόπο αὐτό ὅτι δέν δέχεται στόν
αὐλόγυρό της νά διαπράττονται
ἀδικήµατα τόσο µεγάλου µεγέθους
πού ὁδηγοῦν τά βήµατα τοῦ φταί -
χτη ἐπισκόπου στή φυλακή. Ἐκεῖ
ἐπικεντρώνουµε τόν προβληµατι-
σµό µας. Γιατί νά µήν καταδικάζει ἡ
διοίκηση τᾹς Ἐκκλησίας αὐτές τίς
ἀκραῖες παρεκτροπές τοῦ Παντε-
λεήµονα; Καί τήν ἴδια στιγµή νά
κρα τάει, µέ νύχια καί δόντια, ἀντι-
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κανονικά, µιά µεγάλη ἐκκλησιαστι-
κή προσωπικότητα, τόν ἈττικᾹς
Νικόδηµο, µακριά ἀπό τήν µητρό-
πολή του, κυρίως διαταράσσοντας
τήν κανονική ζωή τᾹς Ἐκκλησίας.

Ἀλλά ἀς ξεκινήσουµε νά ξετυλί -
γουµε τό κουβάρι τῶν γεγονότων.
Ὁ τότε Μητροπολίτης Παντελεή -
µων κατηγορήθηκε, πλήν τῶν κα-
νονικῶν παρεκτροπῶν του, ὅτι ἰδιο-
ποιήθηκε µεγάλα χρηµατικά ποσά
(πού τά ἐνσωµάτωσε στήν περιου-
σία του) ἀπό τήν ῾Ιερά Μονή τοῦ
῾Αγίου ᾿Ε φραίµ.

Θά διευκρινίσουµε ὅτι ἡ ἔγκληση
γιά τήν ἰδιοποίηση τῶν παραπάνω
ποσῶν ἀναφερόταν στή χρονική
περίοδο ἀπό τό 1995 ἕως τόν Αὔ -
γουστο τοῦ 1998. Προξενεῖ µεγάλη
ἐντύπωση ὅτι τό χρονικό διάστηµα
1995-1996 ἡ θέση τοῦ Παντελεήµο-
να στή µητρόπολη ἈττικᾹς ἦταν
ἀκόµα πολύ ἐπισφαλής. ∆έν εἶχαν
ἐκδικαστεῖ ἀκόµα οἱ προσφυγές κα-
τά τᾹς ἐκλογᾹς του στό Σ.τ.Ε. (ἡ ἀπό -
φαση βγᾹκε τόν Ἰούνιο τοῦ 1996)
καί ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος βρι σκόταν
δικαιωµένος ἀπό τό Σ.τ.Ε. στό ἐπι -
σκοπεῖο τᾹς Κηφισις (µέχρι 25-9-
1996). Σ’ αὐτήν τήν τόσο κρίσι µη
στι  γµή, πού κινδύνευε νά χάσει τόν
θρόνο του, ὁ Παντελεήµονας ἔκανε
ἐπιδροµή στά παγκάρια τᾹς ΜονᾹς.

῎Ηδη τό 1997 καί τό 1998 εἶχε ἀρ -
χίσει νά βγαίνει τό θέµα στά µέσα
µαζικᾹς ἐνηµέρωσης. Ὁ ἔντυπος
καί ἡλεκτρονικός τύπος δηµοσιο-
ποιοῦσαν, µέ συχνές ἀναφορές, τίς
ἀφόρητες πιέσεις ἀπό τόν Μητρο-

πολίτη πρός τή Μονή, γιά νά τοῦ
δίνει ὑπέρογκα χρηµατικά ποσά.

Τό θέµα, λοιπόν, σιγόκαιγε. ̓Αλλά
ἡ διοίκηση τᾹς ᾿Εκκλησίας παρέµε-
νε σέ ἀδράνεια. ᾿Εµεῖς θά προσπε-
ράσουµε τό θόρυβο τοῦ πρώτου
χρονικοῦ διαστήµατος καί θά ἐπι -
λέξουµε ὡς ἀφετηριακό σηµεῖο τήν
ἀναφορά τᾹς ῾Ιερς ΜονᾹς πρός τή
∆ιαρκᾹ ῾Ιερά Σύνοδο πού ὑποβλή -
θηκε στίς 5-10-1998. Μέ αὐτή γνω-
στοποιεῖται στή Σύνοδο, ὅτι ὁ Μη -
τροπολίτης ζη τοῦ σε καί ἔπαιρνε
ἀπό τήν ἡγουµένη τᾹς ΜονᾹς, ἄνευ
ἀποδείξεων, πολλά ἑκατοµµύρια
δραχµῶν, τά ὁποῖα καί ἰδιοποιεῖτο.
Τά χρηµατικά ποσά τά παραλάµ -
βανε προσωπικά ὁ ἴδιος καί, ἐνίο-
τε, ἄλλος γιά λογαριασµό του, πάν -
τα γιά τά ἔργα τᾹς Μητρόπολης! Σέ
κάθε ἐπίσκεψή του ἔπαιρνε 500.000
δραχµές. Καί ὅταν προσερχόταν γιά
χοροστασία σέ ῾Εσπερινό ἤ ἄλλη
ἀκολουθία, ἔπαιρνε ἀκόµα µεγα -
λύτερο ποσό. Καί ὅλα, χωρίς ἀπο-
δείξεις.

-Στίς 8-2-1999 ὁ τότε Μητρο πο -
λίτης «Θεσσαλιώτιδος» Κλεό πας, µέ
ἔγγραφό του στήν ∆ιαρκᾹ ῾Ιερά
Σύνοδο, καταγγέλλει τόν Μητρο-
πολίτη Παντελεήµονα ὅτι ἀπό ὑπο-
λογισµό καί ἰδιοτέλεια ἔχει ἀποσπά -
σει ἀπό τή Μονή χρηµατικό πο σό,
πού ὑπερβαίνει τά 50.000.000 δραχ -
µές.

∆υό λοιπόν ἐπίσηµες καί ἐπώ -
νυµες καταγγελλίες ἔγιναν πρός τή
Σύνοδο. ῎Οχι ἀπό ἀθέους, ἀπό ἐχ -
θρούς τᾹς πίστεώς µας. Οὔτε ἀπό
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ἀνθρώπους, πού θά µποροῦσε νά
τούς κατηγορήσει κανείς ὅτι, τάχα,
ἀσκοῦν ἰδιοτελᾹ κριτική στόν Παν-
τελεήµονα. ῾Η ἔγκληση ἔγινε ἀπό
τήν ἴδια τή Μονή καί ἀπό ἕνα ᾿Επί -
σκοπο τᾹς ἑλλαδικᾹς ᾿Εκκλησίας.
Γιατί ἡ Σύνοδος δέν ἐρεύνησε τήν
ὑπόθεση µέ σχολαστικότητα, ἀκε -
ραι ότη τα καί ἀµεροληψία; ∆έν τούς
ἐνό χλησε πού τά ΜΜΕ συνέχιζαν
νά προβάλλουν τό θέµα καί νά θί -
γουν τό κύρος τᾹς ᾿Εκκλησίας; ∆έν
ἀνη σύ χησαν γιά τό ὅτι, ἄν ἀφήσουν
τήν κα τάσταση ἀνεξέλεγκτη, θά
προκύ ψουν ποινικές εὐθύνες γιά
τόν Μη τροπολίτη καί γιά τά  µέλη
τᾹς ΚεντρικᾹς ΣυνοδικᾹς ∆ιοίκησης;
∆έν φοβήθηκαν τήν καθολική δια -
πόµ πευση; ∆υστυχῶς, ἡ διαπόµ -
πευση δέν ἀποφεύχθηκε. ῾Η φωτιά
ἄναψε. Καί ἡ ζηµιά πού προκλήθη-
κε, ἦταν ἀπεριόριστη.

-Νά ὑπενθυµίσουµε ὅτι ἤδη στίς
8-9-1997 εἶχε ἀποσταλεῖ στή Μονή,
ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Παντε-
λεήµονα, ὁ ἐπίτιµος Πρόεδρος τοῦ
᾿Ελεγκτικοῦ Συνεδρίου κ. Νικόλαος
Θέµελης (παίρνοντας µάλιστα µαζί
του καί τόν ἐν ἐνεργεία Πρόεδρο
τοῦ ᾿Ελεγκτικοῦ Συνεδρίου) γιά ἕνα
πρόχειρο, ἄτυπο διαχειριστικό ἔλεγ-
χο (ὅπως ὁ ἴδιος δήλωσε σέ µαρτυ -
ρική του κατάθεση), γιά µία δεκα-
ετία, ἁπλά καί µόνο γιά νά ἐνηµε -
ρωθεῖ ὁ Μητροπολίτης. ῾Η ἔκθεση
αὐτή δέν ἐπιχειρεῖ νά ἀναιρέσει τίς
κατηγορίες κατά τοῦ Μητροπολίτη.
∆ιαπιστώνει σηµαντική διαρροή
χρηµάτων ἐκ τᾹς ΜονᾹς. Τήν ἴδια

ὅµως στιγµή, συµβουλεύει τίς µο-
ναχές (σύµφωνα µέ µαρτυρία αὐτό -
πτη µάρτυρα) νά ἀποσιωπήσουν
τό γεγονός ὅτι τά χρήµατα τά ὁποῖα
ἔλειπαν ἀπό τό ταµεῖο τᾹς µονᾹς,
τά εἶχε παραλάβει ὁ κατηγο ρούµε -
νος Μητροπολίτης.

-Τίς κρίσεις τοῦ διαχειριστικοῦ
ἐλέγχου τοῦ κ. Θέµελη τίς ἀνέτρε-
ψε ἡ ἀπό 17-9-1998 πορισµατική
ἔκθεση ἐλεγκτῶν τοῦ Σ∆ΟΕ. Το Σ∆ -
ΟΕ διενήργησε οἰκονοµικό ἔλεγχο
στή µονή, κατόπιν σχετικᾹς ἐντολᾹς
τοῦ Εἰσαγγελέα Πληµµελειοδικῶν
᾿Αθηνῶν. ῾Ο Εἰσαγγελέας προσπα -
θοῦσε νά διαπιστώσει τίς πιθανές
ποινικές εὐθύνες, γιά ὅσα κυκλο -
φορούσαν στά ΜΜΕ γιά τόν Μητρο -
πολίτη καί τή συµπεριφορά του στή
Μονή αὐτή. Καί στό πλαίσιο τᾹς
ἔρευ νάς του διέταξε καί τόν οἰκο-
νοµικό ἔλεγχο. 

Καί προκύπτει ἕνα ἐρώτηµα: µε -
τά ἀπό τόσο θόρυβο, δέν ἔπρεπε ἡ
Σύνοδος νά ζητήσει τά βιβλία τᾹς
ΜονᾹς καί νά κάνει τόν ἴδιο ἔλεγχο;
Νά ἀναζητήσει τόν ὑπαίτιο τοῦ
σκανδάλου καί νά ἐνεργήσει πα-
ράλληλα; ∆έν τό ἔκανε. Καί τό θέµα
µπᾹκε στήν τροχιά τᾹς ΠοινικᾹς ∆ι-
καιοσύνης.

-᾿Ασκήθηκε αὐτεπάγγελτα ποινι -
κή δίωξη ἀπό τόν Εἰσαγγελέα Πληµ -
µελειοδικῶν στίς 10-11-2000. Καί ἄρ -
χισε ἡ τακτική ἀνάκριση.

-Τό θέµα ὅµως εἶχε περάσει καί
στά κανάλια τοῦ ̔ Υπουργείου Οἰκο-
νοµικῶν πού ἔχει λόγο γιά τή δια -
χείριση τᾹς ΜονᾹς, ἀφοῦ αὐτή εἶναι
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ΝΠ∆∆. ῾Η ὑπ᾿ ἀριθ. 2680/8-4-2002
ἔκθεση διαχειριστικοῦ καί οἰκονο-
µικοῦ ἐλέγχου τᾹς ῾Ιερς ΜονᾹς,
πού διενεργήθηκε ἀπό τήν οἰκονο-
µική ἐπιθεωρήτρια τοῦ ̔ Υπουργείου
Οἰκονοµικῶν Παναγιώτα Ψαρρή,
ἐκθέτει, ἀναλυτικά καί µέ τήν πα-
ράθεση ἐνόρκων µαρτυρικῶν κα-
ταθέσεων τῶν µοναχῶν τᾹς ΜονᾹς,
ὅλα τά περιστατικά τά σχετικά µέ
τήν παράνοµη λήψη χρηµάτων ἀπό
µέρους τοῦ Μητροπολίτη. Σηµειω -
τέον ὅτι ἡ ἔκθεση αὐτή κοινοποι ή -
θηκε καί στόν Εἰσαγγελέα (ἐπειδή,
κατά τή διεξαγωγή τοῦ ἐλέγχου,
προ έκυψαν ποινικές εὐθύνες), ἀλλά
καί στή ∆ιαρκᾹ ῾Ιερά Σύνοδο.

-Τό χαρακτηριστικό εἶναι πώς σέ
ἴδια συµπεράσµατα κατέληξε καί ἡ
ὑπ’ ἀριθ. 92/26-3-2002 ἔκθεση δια -
χειριστικοῦ καί οἰκονοµικοῦ ἐλέγ χου
τᾹς ΜονᾹς, ἀπό τούς ᾿Επιθεωρητές
τᾹς ΟἰκονοµικᾹς ᾿Επιθεωρή σεως
τᾹς ῾Ιερς Συνόδου τᾹς ᾿Εκκλη σίας
τᾹς ῾Ελλάδος, Γεώργιο Τσιουλάκη
καί Στέφανο Περπινιά. Καί οἱ δυό
ἐκθέσεις (πού ἔδειχναν σαφῶς τόν
ἔνοχο) παραδόθηκαν στά χέ ρια τοῦ
τότε ᾿Αρχιεπισκόπου καί τῶν Συνο-
δικῶν. ᾿Εκεῖνοι, ὅµως, δέν ἔκαναν
καµιά κίνηση. ᾿Αλλά ἡ ποινική δι -
καιοσύνη συνέχισε, ἐκµεταλλευό -
µε νη καί τά εὑρήµατα τοῦ ἐλέγ χου
τᾹς ῾Ιερς Συνόδου.

-Στίς 2-7-2002 ἀσκήθηκε νέα, συµ-
πληρωµατική τᾹς ἀπό 10-11-2000
ἀρχικᾹς, αὐτεπάγγελτη δίωξη κατά
τοῦ Μητροπολίτη ἀπό τόν Εἰσαγ-
γελέα Πληµµελειοδικῶν ᾿Αθηνῶν.  

-Στίς 7-6-2004 ὁ Μητροπολίτης
προσᾹλθε στόν ἀνακριτή, γιά νά
ἀπολογηθεῖ ὡς κατηγορούµενος.
Καί µετά τό πέρας τᾹς τακτικᾹς
᾿Ανα κρίσεως, ἡ ποινική δικογραφία
ὑποβλήθηκε ἀπό τόν Εἰσαγγελέα
Πληµµελειοδικῶν ᾿Αθηνῶν στό ∆ι-
καστικό Συµβούλιο ᾿Εφετῶν ᾿Αθη-
νῶν.

-Στίς 8-3-2005 τό ∆ικαστικό Συµ -
βούλιο ᾿Εφετῶν ᾿Αθηνῶν µέ τήν ὑπ’
ἀριθ. 564/2005 ἀπόφασή του πα-
ρέπεµψε στό Τριµελές ̓ Εφετεῖο (Κα -
κουργηµάτων) ᾿Αθηνῶν τόν κατη -
γορούµενο Μητροπολίτη, γιατί τόν
ἔκρινε ἔνοχο, ὅτι ἰδιοποιήθηκε πα-
ράνοµα τό συνολικό ποσό τῶν
94.500.000 δρχ. (ἤ 277.330 Εὐρώ) εἰς
βάρος τᾹς περιουσίας τοῦ ῾Αγίου
᾿Εφραίµ. ̓ Επέβαλε µάλιστα στόν κα -
τηγορούµενο τόν περιοριστικό ὅρο
ἐγγυοδοσίας ποσοῦ 20.000 Εὐρώ µέ
προθεσµία 10 ἡµερῶν γιά νά τήν
κα ταθέσει.

-Νά ὑπενθυµίσουµε ἐδῶ ὅτι, ἤδη
τό Φεβρουάριο τοῦ 2005 καί τούς
ἑπόµενους µᾹνες, ἔγινε µπαράζ
ἀπο  καλύψεων σκανδάλων Μητρο-
πολιτῶν ὅλης τᾹς ἑλλαδικᾹς ᾿Εκκλη -
σίας. Καί πρώτη θέση κατείχαν τά
σκάνδαλα τοῦ Μητροπολίτη Παν-
τελεήµονα Μπεζενίτη. Τί δέν ἀκού -
στηκε τότε! Κασέτες µέ ὁµοφυλο -
φιλικό περιεχόµενο, συνοµιλίες τοῦ
Μητροπολίτη µέ ἄλλα ἄτοµα, ἀκό-
µα καί δικαστικούς, τεράστια ποσά
καταθέσεών του, τό σκάνδαλο τοῦ
῾Αγίου ̓Εφραίµ, πού ἀναφέραµε πα-
ραπάνω, ἀκόµα καί ὑπεράκτιες
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ἑταιρίες στό ὄνοµά του. 
Κάτω ἀπό τήν πίεση τᾹς κοινᾹς

γνώµης καί τή γενική κατακραυγή,
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος
δια  πίστωσε πώς τίποτα δέν µπο -
ροῦσε πλέον νά συγκρατήσει τήν
κατάρρευση τοῦ φίλου του µητρο-
πολίτη Παντελεήµονα καί ἐπέλεξε
τόν δρόµο τᾹς ἀποστασιοποιήσεως
καί τᾹς σταδιακᾹς, ἀθόρυβης καί
ἤπιας ἀποµακρύνσεώς του ἀπό τήν
µητρόπολη. Ἀποφάσισε λοιπόν νά
κάνει καί πάλι τήν λανθασµένη κί -
νηση. ᾿Αντί νά δικάσει σέ ᾿Εκκλησια-
στικό ∆ικαστήριο τόν Μητροπολίτη
(πλᾹθος ἦταν τά στοιχεῖα πού θά
τεκµηρίωναν τίς καταγγελίες) χρη-
σιµοποίησε τόν λεγόµενο Νόµο τοῦ
Κακλαµάνη. Κι ἔτσι, στίς 4-2-2005,
ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος τόν ἔθεσε
σέ ἑξάµηνη διαθεσιµότητα, τοποθε -
τώντας ταυτόχρονα καί τοποτηρη-
τή στήν µητρόπολη ἈττικᾹς, δεί -
χνοντας ἔτσι τίς προθέσεις της, ὅτι
δέν ἐπιθυµεῖ πλέον νά βρίσκεται
στήν µητρόπολη αὐτή ὁ µητροπο -
λίτης πού συνεχῶς ἐκτίθεται σέ
σκάνδαλα. Μετά δέ τό ἑξάµηνο, στίς
8-8-2005,  κάνοντας πάλι χρήση τοῦ
ἴδιου Νόµου, ἡ Σύνοδος τόν ἐκήρυ -
ξε ἔκπτωτο κι ἔτσι τόν ἀποµάκρυ-
νε ὁριστικά ἀπό τή διοίκηση τᾹς Μη -
τρόπολης ᾿ΑττικᾹς. Γιά νά ἔχει ὁ
Παν τελεήµων νά λέει, ἀπό τότε καί
µετά, ὅτι ἦταν ἀθῶος, ὅτι δέν δικά -
στηκε ἐκκλησιαστικά καί τά τοι-
αῦτα.

Καί ἡ µέν διοίκηση τᾹς ̓Εκκλησίας
νόµισε ὅτι µέ αὐτόν τόν πρόχειρο

τρόπο ξεφορτώθηκε τό πρόβληµα
«Παντελεήµων Μπεζενίτης». ̔ Η ἐξέ -
λιξη ὅµως τῶν πραγµάτων τήν διέ -
ψευσε παταγωδῶς.

-῾Ο Μητροπολίτης ἀπό τή στιγ-
µή ἐκείνη καί µετά ἄρχισε νά ἔχει
ἀπέναντί του τή Σύνοδο καί νά ἀµύ -
νεται. Ἔκανε λοιπόν τίς κινήσεις
του:

α) Προσέφυγε στό ΣτΕ κατά τᾹς
πράξεως τᾹς Συνόδου πού τόν κή -
ρυσσε ἔκπτωτο, µέ βάση τόν «ἀντι-
συνταγµατικό» Νόµο Κακλαµάνη.
∆ύο παρατηρήσεις στό σηµεῖο αὐ -
τό. Κανείς ἐπίσκοπος, κληρικός ἤ
λαϊκός δέν διατύπωσε τόν παραµι-
κρό προβληµατισµό γιά τήν προ-
σφυγή τοῦ Παντελεήµονα σέ κο-
σµικά δικαστήρια. Ὁ ἈττικᾹς Νικό -
δηµος καί οἱ ἄλλοι διωκόµενοι συν -
ιεράρχες του εἰσέπραξαν µύδρους
κριτικᾹς γιά τήν προσφυγή τους
στό διοικητικό δικαστήριο (Σ.τ.Ε.).
Μέχρι καί ἐκκλησιολογική ἐκτροπή
τό χαρακτήρισε τότε τόσο ἡ Σύνο-
δος ὅσο καί µερικοί ἀφελέστατοι ἱε-
ρεῖς καί λαϊκοί. Ἔπρεπε νά ἐπιδιώ -
ξουν νά τό λύσουν ἐνδοεκκλη σια -
στικά, ἔστω κι ἄν ἀδικηθοῦν κατά -
φορα. Ἀπεναντίας, ὁ Παντελεήµων
Μπεζενίτης ἔχει δικαίωµα νά στα -
θεῖ ἀπέναντι µις ἀπόφασης τᾹς
Συνόδου, νά τήν ἀµφισβητήσει καί
µάλιστα νά προσφύγει στό Σ.τ.Ε.
καί νά ζητήσει τήν ἀκύρωση τᾹς
πράξης αὐτᾹς. Κανείς ἐκκλησιαστι -
κός ἄνδρας (ἐπίσκοπος, κληρι κός,
λαϊκός) δέν τόλµησε νά κατακρίνει
τήν στάση του αὐτή (τόσο τᾹς
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προσ φυγᾹς σέ κοσµικό δικαστή ριο,
ὅσο καί τᾹς ἀπόλυτης ἀµφισβήτη -
σης τᾹς συνοδικᾹς ἀπόφασης). Καί
ἡ δεύτερη παρατήρηση. ∆ιαβάζον-
τας τά δικόγραφα τοῦ Παντελεή-
µονα Μπεζενίτη θαυµάζει κανείς
τίς βουλές τοῦ Θεοῦ. Πῶς Ἐκεῖνος
ἐπιτρέπει, µερικές φορές, νά περά-
σει ἕνας ἄνθρωπος ἀπό τίς ἴδιες κα-
ταστάσεις πού ὁ ἴδιος εἶχε δηµι -
ουργήσει σέ ἄλλους. Ὁ Παντελεή-
µων ἐπιστρατεύει ὅλα τά ἐπιχειρή-
µατα πού οἱ δώδεκα µητροπολίτες
ἐπικαλοῦνταν 33 ὁλόκληρα χρόνια
µέχρι τήν στιγµή ἐκείνη. Ἀναφέρει
τά παρακάτω: «∆έν ἀπαγγέλθηκε
κατηγορία ἐναντίον µου, δέν ἔδω-
σα ἐξηγήσεις στήν ∆ΙΣ. ∆έν ὁρίσθη-
κε ἀνακριτής νά ἀπολογηθῶ καί νά
φέρω τούς µάρτυρες ὑπερασπί σε -
ώς µου. ∆έν ἔγινε Πρωτοβάθµιο καί
∆ευτεροβάθµιο Συνοδικό δι’ Ἀρχιε-
ρεῖς ∆ικαστήριο». Ὅσο γιά τόν Νό-
µο τοῦ Κακλαµάνη καί πάλιν ὁ Παν-
τελεήµων χρησιµοποίησε τό ἴδιο
νοµικό ἐπιχείρηµα πού εἶχε χρησι-
µοποιήσει ὁ Ἅγιος Λαρίσης Θεολό-
γος, ὅταν τοῦ εἶχε ὑποβληθεῖ κι
ἐκείνου ἡ ἐξάµηνη διαθεσιµότητα.
Ὅτι ὁ Νόµος αὐτός εἶναι ἀντισυν -
ταγµατικός, ἀφοῦ δέν διασφαλίζει
τό κατοχυρωµένο δικαίωµα µις
δίκαιης δίκης πρό τᾹς ἐκπτώσεως
ἀπό τόν ἐπισκοπικό θρόνο.

Τό ΣτΕ, τελικά, ἀνέβαλλε συνε -
χῶς τήν ἐκδίκαση τᾹς προσφυγᾹς
τοῦ Παντελεήµονα, µέχρι νά δεῖ τήν
ἔκβαση τῶν ποινικῶν δικαστηρίων.

β) ∆εύτερη κίνηση τοῦ Παντελε-

ήµονα. Παράλληλα µέ τήν προσφυ-
γή στό Σ.τ.Ε., ἔκανε καί ἔκκλητη
προσ φυγή στό Οἰκουµενικό Πατρι -
αρχεῖο, ἐπικαλούµενος, ὡς ἐπιχεί -
ρηµα τό ὅτι δέν δικάστηκε ἀπό ἐκ -
κλησιαστικό δικαστήριο. Τό Πατρι -
αρχεῖο, ὡστόσο, ἀνέπεµψε τό θέµα
στήν ᾿Εκ κλησία τᾹς ῾Ελλάδος, µέ τή
σύσταση νά παραπεµφθεῖ τό θέµα
τοῦ Μητροπολίτη στό Πρωτοβάθ-
µιο καί, ἐν συνεχεία, στό ∆ευτερο -
βάθµιο Συνοδικό ∆ικαστήριο καί
µετά τήν τελεσίδικη ἀπόφαση νά
κάνει ὁ Μητροπολίτης τήν προ-
σφυγή του στό Φανάρι. Ἀπό τήν
στιγµή λοιπόν αὐτή, πού εἴχαµε
ἀνάµειξη καί τοῦ Φαναρίου, τά
πράγµατα δυσκόλευαν γιά τόν
Ἀρχιεπίσκοπο. ∆έν εἶχε πλέον ἀνε-
ξαρτησία κινήσεων, οὔτε µποροῦσε
νά πληρώσει τήν κενωθεῖσα ἀπό
τόν Παντελεήµονα θέση τᾹς µητρο -
πόλεως ἈττικᾹς. Γιά τό λόγο αὐτό
µάλιστα παρέµεινε ἡ µη τρόπολη
ἈττικᾹς σέ καθεστώς τοποτηρη-
τείας, µέ κατάφωρη παράβαση τῶν
Κανόνων τᾹς Ἐκκλησίας, πλέον τᾹς
πενταετίας. Ἀπό κεῖ καί πέρα τά
πράγµατα εἶχαν πάρει τή δική τους
τροπή καί ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Χρι-
στόδουλος παρέµεινε ἄπραγος θε-
ατής πού ἔβλεπε νά ξεδιπλώνονται
µπροστά του γεγονότα πού τά καθ-
όριζαν ἄλλοι καί ὄχι ὁ ἴδιος. ∆έν
ἔκανε καµιά κίνηση παρέµβασης σ’
ὅλον αὐτόν τόν τραγέλαφο. Τήν πα-
ραµικρή ὑπεύθυνη κίνηση, πού θά
ἔλυε µιά ὥρα νωρίτερα τό δράµα
πού ξετυλιγόταν σέ βάρος τᾹς Ἐκ -
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κλησίας.  
Μέ τήν ἔλευσή του ὁ νῦν ᾿Αρχι -

επίσκοπος ῾Ιερώνυµος βρέθηκε µέ
τό θέµα τοῦ Παντελεήµονα ἄλυτο.
Μέ τίς προσφυγές στό Σ.τ.Ε. νά διεκ-
δικεῖ πίσω τήν µητρόπολη ἈττικᾹς.
Μέ τόν Πατριάρχη νά τόν πιέζει νά
κάνει ἐκκλησιαστικό δικαστήριο
στόν Παντελεήµονα. Καί µέ τά ποι-
νικά δικαστήρια κατά τοῦ Παντελε-
ήµονα νά ἔχουν ἤδη προχωρήσει.
᾿Αλλά ἄς ξαναέρθουµε νά δοῦµε τή
ροή τῶν γεγονότων πού ἀφοροῦν
τήν ποινική δικαιοσύνη. 

-Στίς 19-6-2006 τό Τριµελές ᾿Εφε-
τεῖο καταδίκασε (πρωτοδίκως) τόν
Μητροπολίτη σέ κάθειρξη 8 ἐτῶν.
᾿Εκεῖνος ἔκανε ἔφεση καί ἀφέθηκε
ἐλεύθερος, µέ καταβολή ἐγγύησης
ὕψους 30.000 Εὐρώ.

-Στίς 20-6-2008 (ἤδη ̓Αρχιεπίσκο-
πος ̓Αθηνῶν ἦταν ὁ ̔ Ιερώνυµος)  τό
Πενταµελές ᾿Εφετεῖο Κακουργηµά -
των καταδίκασε σέ 2ο βαθµό τόν
Μητροπολίτη, σέ 6 χρόνια κάθειρ -
ξης. ῾Ο Μητροπολίτης κρίθηκε, τελε-
σίδικα, ἔνοχος γιά ὑπεξαίρε  ση πο -
σοῦ ὕψους 195.000 Εὐρώ (66.500.000δρχ)
τήν περίοδο 1995-1998, ἀπό τή Μο -
νή τοῦ ὁσίου ᾿Εφραίµ στή Νέα Μά -
κρη. ῾Η ποινή ὡς κακουργηµατική
ἦταν χωρίς ἀναστολή. Κι ἔτσι, ὁδη -
γήθηκε, ἀµέσως, στίς φυλακές Κο-
ρυδαλλοῦ.

Καί σ᾿ αὐτή τή φάση ἡ διοίκηση
τᾹς ̓Εκκλησίας παρακολουθοῦσε µέ
ἀµηχανία τά τεκταινόµενα. Γιατί ἄ -
ραγε; ̔́ Ενας Μητροπολίτης, πού πέ -
ρασε ἀπό µιά τόσο ἐξονυχιστική δι-

καστική διαδικασία, βρέθηκε, ἐνο -
χο ποιηµένος γιά κακούργηµα, στίς
φυλακές. Τόσες καί τόσες προανα-
κρίσεις, ἀνακρίσεις, εἰσαγγελικές
παραγγελίες, διαχειριστικοί καί
οἰκονοµικοί ἔλεγχοι, τόσα πορίσµα-
τα καί τόσες ἀποφάσεις δικαστη -
ρίων, πού ἀποτελοῦσαν τό βαρύ
φάκελο τοῦ Μητροπολίτη (εἶχαν
κοινοποιηθεῖ στήν ∆ΙΣ), δέν ὑποχρέ-
ωναν τή Συνοδική ᾿Αρχή, σ’ ὅλες τίς
φάσεις τᾹς πορείας τοῦ θέµατος,
νά παραπέµψει τόν Μητροπολίτη
σέ ἐκκλησιαστικό δικαστήριο; Καί
ὅµως, ἡ ᾿Εκκλησία προτίµησε νά
δώσει ἄλλη µιά πίστωση χρόνου
στόν ἑαυτό της. ᾿Από ἐκκλησιαστι-
κούς κύκλους διέρρεε συνεχῶς ἡ
πληροφορία ὅτι ἡ ᾿Εκκλησία θά πε-
ριµένει καί τήν ἀπόφαση τοῦ ᾿Αρεί -
ου Πάγου, ὥστε νά καταστεῖ ἀµετά -
κλητη ἡ καταδίκη.

-῾Ο φυλακισµένος Μητροπολί -
της ἔκανε αἴτηση γιά ἀποφυλάκι-
ση. Καί στίς 7-10-2008 ἀπορρίφθη-
κε ἀπό τό Πενταµελές ᾿Εφετεῖο ᾿Α -
να στολῶν ἡ αἴτησή του.

-Στίς 3-12-2008 (καί ἐνῶ πλησία-
ζε ἡ ἐκδίκαση τᾹς ἀναίρεσης, πού
ὑπέβαλε ὁ Μητροπολίτης Παντε-
λεήµων στόν ῎Αρειο Πάγο (ἡµέρα
ἐκδικάσεως 20/1/2009), ὕστερα ἀπό
αἴτηµα τᾹς ᾿Εκκλησίας, παραδόθη-
κε ἀπό τόν Εἰσαγγελέα ᾿Εφετῶν Κυ -
ριάκο Καροῦτσο σέ ἐκπρόσωπο τᾹς
Συνόδου ὁ ὀγκωδέστατος δικαστι -
κός φάκελος. Φέρεται µάλιστα ὅτι
ἀνατέθηκε τό ἀνακριτικό ἔργο στόν
Μητροπολίτη Καρυστίας, πού εἶχε
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ἀναλάβει ἀνακρίσεις κατά τοῦ Παν-
τελεήµονα παλαιότερα γιά ἄλλες
κατηγορίες.

-Στίς 20-1-2009 συνεδρίασε ὁ
῎Αρειος Πάγος γιά νά ἐξετάσει τήν
αἴτηση ἀναίρεσης τοῦ φυλακισµέ -
νου Μητροπολίτη κατά τοῦ Πεντα-
µελοῦς ᾿Εφετείου. ῾Ο ἀντιεισαγ-
γελέας Γ. Χρυσός πρότεινε τήν
ἀπόρ ριψη τᾹς ἀναίρεσης. ᾿Απέµενε
τό δικαστήριο νά κάνει τήν διά -
σκεψη καί νά δηµοσιεύσει τήν ἀπό -
φαση.

-Εν τῷ µεταξύ, στίς 13-1-2009 ἡ
∆ΙΣ πᾹρε ἀπόφαση νά δικαστεῖ ὁ
καταδικασµένος ἀπό τήν ποινική
δικαιοσύνη Μητροπολίτης ἀπό τό
πρωτοβάθµιο Συνοδικό ∆ικαστή -
ριο (παραµονές τᾹς ἐκδίκασης ἀπό
τόν ῎Αρειο Πάγο εὐδόκησαν, ὡς µή
ὄφειλε, οἱ Συνοδικοί νά δικάσουν
ἐκκλησιαστικά). ̓́ Εφτασε µάλιστα ὁ
ἀνακριτικός φάκελλος στόν µητρο-
πολίτη Νικοπόλεως Μελέτιο (πρόε-
δρο τοῦ Συνοδικοῦ δι’ Ἀρχιερεῖς ∆ι-
καστηρίου). Ὁ γνώστης τῶν νο-
µικῶν θεµάτων Νικοπόλεως Μελέ-
τιος ἐπέστησε τήν προσοχή τῶν
µελῶν τοῦ συνοδικοῦ δι’ Ἀρχιερεῖς
δικαστηρίου γιά τήν ἐσπευσµένη
καί σπασµωδική αὐτή κίνηση. Τούς
ἐξήγησε µέ ἁπλό τρόπο ὅτι, σέ πε-
ρίπτωση πού ἡ ἀναµενοµένη ἐντός
τῶν ἡµερῶν ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου
Πάγου δέν ἀναιρέσει τήν ἀπόφαση
τοῦ Ἐφετείου (ἄν δηλαδή καταστεῖ
ἀµετάκλητη), ὁ Νόµος περί ἐκκλη -
σιαστικῶν δικαστηρίων πλέον δε-
σµεύει τό Πρωτοβάθµιο Συνοδικό

δι’ Ἀρχιερεῖς ∆ικαστήριο. Κατά δέ-
σµια ἐνέργεια ὑποχρεώνεται «ἄνευ
ἑτέρας διαδικασίας» νά καθαιρέσει
τόν µητροπολίτη, βάσει τοῦ ἄρ θρου
160 τοῦ Ν. 5383/1932 (πρόκειται γιά
τό νόµο περί τῶν ᾿Εκκλησιαστικῶν
∆ικαστηρίων). Ἄν τό Πρωτοβάθµιο
∆ικαστήριο βιαστεῖ καί κρίνει κά -
πως ἀλλιῶς τά πράγµατα καί ἀ θω -
ώσει π.χ. τόν Παντελεήµονα, ἐν τός
λίγων ἡµερῶν θά ἀναγκασθεῖ, ἀκο -
λουθώντας τό Νόµο, νά τόν κα -
θαιρέσει καί µ’ αὐτόν τόν τρόπο νά
γελοιοποιηθεῖ. Οἱ προτροπές τοῦ
Νικοπόλεως Μελετίου δυστυχῶς
δέν ἐλήφθησαν καθόλου ὑπ’ ὄψη
ἀπό τά µέλη τοῦ ∆ικαστηρίου.
Ἔτσι:

-Στίς 10-3-2009 ἀνακοινώνεται
ὅτι στήν συνεδρίαση τᾹς 9-3-2009
τοῦ Πρωτοβαθµίου Συνοδικοῦ δι’
Ἀρχιερεῖς ∆ικαστηρίου ἀποφασί -
στηκε, µέ ψήφους 7 ἔναντι 5, ὅτι
δέν προκύπτουν ἀπό τόν φάκελο
ἐπαρ κείς ἐνδείξεις ἐνοχᾹς κατά τοῦ
᾿Αρχιερέως καί ἡ ὑπόθεση µπᾹκε
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στό ̓Αρχεῖο. (Σηµειωτέον ὅτι ὁ τόσο
πολύ φουσκωµένος αὐτός φά κε -
λος ἀφ’ ἑνός δέν διαβάστηκε καί
δέν ἦρθαν τά στοιχεῖα σέ γνώση
τῶν µελῶν τοῦ δικαστηρίου, ἀφ’
ἑτέρου ἦταν ἐκεῖνος ὁ φάκελος πού
ὁδήγησε τόν Μητροπολίτη στή
φυλακή). Κάποιοι ἀπ’ αὐτούς πα -
νηγύρισαν γιά τήν τελείως ἀνεξέ-
ταστη ἀπόφαση γιά ἀθώωση τοῦ
ἀδελφοῦ τους. Νόµισαν οἱ 7 ᾿Αρχιε-
ρεῖς ὅτι τό βούλευµα γιά παραποµ-
πή στό ᾿Αρχεῖο θά µποροῦσε νά
ἀπενεργοποιήσει καί νά ἐξουδετε-
ρώσει τήν ἀναµενόµενη ἀπόφαση
τοῦ ᾿Αρείου Πάγου. 

-Στίς 19 Μαρτίου 2009 ὁ ῎Αρειος
Πάγος δηµοσίευσε τήν ἀπορριπτική
του ἀπόφαση. Τό ἑπόµενο βᾹµα,
σύµφωνα µέ τό Νόµο, ἦταν ἡ κα -
θαίρεση τοῦ καταδικασµένου. ῾Η
πράξη του ἦταν κακουργηµατική.
Καί ὁ Μητροπολίτης καταδικάσθη-
κε ἀµετάκλητα. ῾Η Σύνοδος ἦταν
ὑποχρεωµένη, µέ διαπιστωτική
πρά  ξη, νά τόν καθαιρέσει. Τήν ἴδια
στιγµή, ἡ Κυβέρνηση (διά τοῦ
῾Υπουρ γοῦ ∆ικαιοσύνης) καί ἡ ∆ι-
καιοσύνη (διά τοῦ Εἰσαγγελέα τοῦ
᾿Αρείου Πάγου) διαµήνυσαν ἐγγρά-
φως, µέ ἐπίταση, στούς Συνοδικούς
῾Ιεράρχες τό αὐτονόητο, ὅτι πρέπει
νά ἐφαρµόσουν τούς Νόµους. Τούς
προειδοποίησαν, µάλιστα, ὅτι σέ
περίπτωση ἄρνησης, θά εἶχαν ποι-
νικές εὐθύνες (παράβαση καθήκον-
τος). Μετά ἀπό αὐτές τίς παρεµ-
βάσεις, τά Συνοδικά µέλη ἄλλαξαν
γραµµή. Καί ἔτσι:

-Στίς 14-5-2009 τό ἴδιο Πρωτο -
βάθµιο Συνοδικό δι’ Ἀρχιερεῖς ∆ι-
καστήριο, πού δυό µᾹνες πρίν εἶχε
ἀθωώσει τόν Μητροπολίτη Παντε-
λεήµονα, τοῦ ὑπέβαλε καθαίρεση
καί ἐπαναφορά στίς τάξεις τῶν µο-
ναχῶν.

῾Υπαίτια λοιπόν ἡ διοίκηση τᾹς
᾿Εκκλησίας πού δέν ἔγινε ᾿Εκκλησια-
στικό ∆ικαστήριο γιά νά καταδικά-
σει καί νά καθαιρέσει ἀπό µόνη της
τόν παρεκτραπέντα Ἀρχιερέα. ∆έν
τᾹς ἔφταιξε κανείς ἄλλος. ̓Αλλά µήν
κρυβόµαστε. ῾Η ᾿Εκκλησιαστική ∆ι -
οίκηση ἀνέβαλε τό ∆ικαστήριο γιά
δυό λόγους. ̔ Ο πρῶτος: ὅτι θά µπο-
ροῦσε ἴσως νά περάσει ὁ σάλος καί
νά  ξεχαστεῖ τό θέµα. ῾Ο δεύτερος:
µήπως µποροῦσε ὁ κατηγορούµε-
νος γιά τήν ἰδιοποίηση µεγάλων
χρη µατικῶν ποσῶν ἀπό τόν Ἅγιο
Ἐφραίµ, µέ κάποια τερτίπια, νά τή
γλυτώσει καί ἀπό τά Ποινικά ∆ικα-
στήρια. ῞Οσο γιά τόν θόρυβο καί
τό σκάνδαλο, ὁ τρόπος πού ξεπερ-
νιοῦνται, τίς περισσότερες φορές,
στόν αὐλόγυρο τοῦ ᾿Εκ κλη σιαστι -
κοῦ ∆ιοικητηρίου, εἶναι γνωστός.
Ζητοῦνται ἐξηγήσεις ἀπό τόν Μη -
τροπολίτη, δίνονται -κατά τό δο -
κοῦν- οἱ ἐξηγήσεις καί ἡ ὑπό θεση
ὁδεύει στό ᾿Αρχεῖο. ῎Αν ὁ θόρυβος
εἶναι πιό πολύς, στέλνονται ἄν θρω -
ποι, νά ἐλέγξουν, νά δώσουν τά πο-
ρίσµατά τους στή Σύνοδο καί νά
προωθηθοῦν καί αὐτά, σιωπη ρά
στό συρτάρι. 

Μέ δυό λόγια ᾿Εκκλησιαστικό δι-
καστήριο δέν ἔγινε, µόνο καί µόνο,
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γιά νά διαφύγει τόν κίνδυνο ὁ ὑπεύ -
θυνος Μητροπολίτης. Καί ὅταν
ξαφ νικά, στά γρήγορα, τελευταία
στι γµή, ἔγινε Συνοδικό ∆ικαστήριο,
ἔγινε πάλι γιά νά ἀθωωθεῖ. ῎Ας µήν
ἐπικαλοῦνται λοιπόν τό ἐπιχείρηµα
αὐ τό (ὅτι ὁ Παντελεήµων δέν δικά -
στηκε) µέ τήν ἀφελᾹ σκοπιµότητα
ὅτι θά καταφέρουν νά πείσουν τούς
ἀφελεῖς. 

∆υστυχῶς, ὁ ἱστορικός τοῦ µέλ-
λοντος θά προβληµατισθεῖ πάρα
πολύ φωτίζοντας τήν προσωπικό -
τητα τοῦ Παντελεήµονα Μπεζενίτη.
Προβλήθηκε γιά να΄ἐκλεγεῖ στήν
Ἀττική ἀπ’ ὅλες τίς ἐκκλησιαστικές
παρατάξεις (γιά νά ἀποφευχθεῖ ἡ
ἐκλογή τοῦ ∆ωδώνης Χρυσοστό-
µου). Πλαστογραφήθηκαν ψηφο-
δέλτια γιά νά µπορέσει τελικά΄νά
ἐκλεγεῖ. Σκανδάλισε ἐπανειληµµέ-
να τό ποίµνιο σέ πανελλήνιο ἐπίπε-
δο. Σκανδαλωδῶς καί ἡ Σύνοδος σέ
ὅλες αὐτές τίς περιπτώσεις προ-
σπάθησε νά τόν ἀπαλλάξει, νά τόν
ἀθωώσει, νά προσπεράσει µέ τόν
ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο τίς κακοτο-
πιές πού µποροῦσαν εὔκολα ἡ κά-
θε µία νά τοῦ κοστίσουν τήν ἴδια
τήν Ἀρχιερωσύνη. Ἀκόµα καί τό γε-
γονός τᾹς φυλάκισής του δέν τούς

ἔπεισε ὅτι ὀφείλουν νά προχωρή-
σουν στήν καθαίρεση ἑνός ἐπισκό-
που πού διέπραξε κακουργηµατι-
κές πράξεις καί τιµωρήθηκε µέ κά-
θειρξη.

Τό δεύτερο πού θά φέρει ἐπίσης
σέ µεγάλη ἀπορία τόν ἱστορικό εἶ -
ναι ὅταν διαπιστώσει µέ πόση
σπου δή ἡ διοίκηση τᾹς Ἐκκλησίας
κρατοῦσε ἐκτός τῶν πυλῶν τᾹς
µητροπόλεώς του τόν ἈττικᾹς Νικό -
δηµο, κρατώντας σέ ἰσχύ ἕνα ἐπ -
αίσ χυντο, ἀκανόνιστο «ἐπιτίµιο τᾹς
ἀκοινωνησίας» ὡς ἀσφαλιστική δι -
κλείδα γιά νά τόν κρατοῦν πάντα
ἔξω. Θά ἔρθουν σέ ἐπαφή µέ τίς θε-
ολογικές µελέτες του, µέ τά ποι -
µαντικά πονήµατά του, µέ τά ἑλ -
κυστικά κείµενά του, πού φέρνουν
τή νεολαία πιό κοντά στήν Ἐκκλη -
σία µας. Θά θαυµάσουν τούς ἀγῶ -
νες του καί τό θάρρος του γιά τήν
ἐπικράτηση τᾹς κανονικᾹς τάξεως
µέσα στήν Ἐκκλησία καί τίς σηµαν-
τικές κανονικές προσεγγίσεις του
σέ φλέγοντα ἐκκλησιαστικά ζητή-
µατα. 

Καί θά προβληµατιστοῦν γιά τίς
ἐπιλογές τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς διοίκη -
σης.

᾿Αρχ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης  
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Σ έ  λ ί γ ο υ ς  µ ῆ ν ε ς
Ι Σ Τ Ο Σ Ε Λ Ι ∆ Α  Σ Τ Ο  ∆ Ι Α ∆ Υ Κ Τ Ι Ο

Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ  Κ Α Ι  Μ Ε Γ Α Ρ Ι ∆ Ο Σ
Ν Ι Κ Ο ∆ Η Μ Ο Σ

w w w . a t t i k i s n i k o d i m o s . g r
Πλούσιο ἀρχειακό ὑλικό :  1)  σύγχρονης ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας

καί 2)  πνευµατικῆς οἰκοδοµῆς
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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
Κηφισιά 25/1/74

Μακαριώτατε
Σᾶς γράφω σήμερα, πού εἶναι ἡ γιορτή τοῦ ἁγίου Γρηγορίου. Τοῦ

ἁγίου πού γεύθηκε τήν ὀδύνη καί παραδόθηκε μέ ἕνα γνήσιο τρόπο
στό Θεό. Τόν ἀγαποῦσα πάντοτε τόν ἅγιο Γρηγόριο. Ὅμως αἰσθά-
νομαι ὅτι σήμερα ἔχει ἕνα πιό σημαντικό μήνυμα νά δώσῃ στή ζωή
μας.

Σᾶς παρακαλῶ νά μή στενοχωρῆσθε. Ὅ,τι ἔχετε χτίσει στό χῶ -
ρο τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι δυνατόν νά καταστραφῆ. Οἱ σελίδες
τῆς ἱστορίας πού γράφονται σήμερα, τελικά θά ὑπογραμμίσουν καί
θά φωτίσουν τίς δικές σας προσπάθειες. Τόν τελευταῖο λόγο θά τόν
πῆ ὁ Κύριος μέ τή δική του παρουσία.

Σᾶς σκέπτομαι πάντοτε. Ὅλη τήν ἡμέρα ζῶ μέ τήν συντροφιά
σας. Ἐκεῖνος πού εἶναι γιά μᾶς καί ἀγαπημένος πατέρας καί ἐκλε -
κτός ἀδελφός, ἔχοντας τήν ἄνεσι τοῦ χρόνου καί τήν ἠρεμία τοῦ τό-
που, κοινωνεῖ ἄμεσα μέ τόν θρόνο τῆς Χάριτος καί κατεβάζει μέ τήν
προσευχή του στήν ταλαίπωρη γῆ μας τόν δυνατό κυβερνήτη τῆς
Ἐκκλησίας. Ἐφ’ ὅσον αὐτό εἶναι γεγονός τίποτε δέν εἶναι ἱκανό νά
μᾶς φοβίσῃ.

Ἡ μητέρα μου καί οἱ κληρικοί πού εἶναι κοντά μου σᾶς φιλοῦν τό
χέρι. Τό ἴδιο κάνω καί ἐγώ μέ ὅλη μου τήν καρδιά.

Μέ σεβασμό καί ἀγάπη
ὁ Ἀττικῆς Νικόδημος

ΑΑἰἰσσιιοοδδοοξξίίαα  σσέέ  χχααλλεεπποούύςς  κκααιιρροούύςς
Μιά δύσκολη στιγµή γράφει τήν ἐπιστολή αὐτή ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος
στόν ἤδη πρό µηνός παραιτηθέντα Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυµο. Ἡ νέα
ἐκκλησιαστική κατάσταση µέ Ἀρχιεπίσκοπο τόν Σεραφείµ δίχασε τήν
Ἱεραρχία ὀνοµάζοντας τού ἐπισκόπους πού ἐξέλεξε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἱερώνυµος «ἀντικανονικούς».Τό µέλλον διαγραφόταν ζωφερό µέ προ -
γραφές κατά ἐπισκόπων. Ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος καί στήν τόσο ἀπο -
πνυκτική αὐτή κατάσταση µποροῦσε νά αἰσιοδοξεῖ γιά τήν Ἐκκλησία,
ἐµπιστευόµενος  τίς εὐχές τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύµου. 


